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PDC-189    Sfânt locaş, tainic locaş
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PDC-189   Sfânt locaş,

1    Sfânt locaş, tainic locaş!
Totul doarme în oraş,
Daor în staul, lângă iesle, privind,
Stau Maria şi Iosif slăvind,
[:  Pruncul sfânt priveghind.  :]

2    Vin uşor îngerii în zbor,
Blând grăind păstorilor,
Vestea bună răsună în cor:
S'a născut azi un Mântuitor!
[:  Pace'n veci tuturor!  :]

3    Slavă-Ţi dăm, toţi Te cântăm
Şi'nainte-Ţi ne plecăm,
Căci în Tine noi azi am primit
Pe Mesia de veacuri dorit;
[:  Fii în veci preamărit!   :]

P-267  O, noapte preasfinţită

1    O noapte preasfinţită! 
Toate-s în odihnă
Toţi dorm numai părinţii sfinţi
Stau veghind lângă al lor iubit
[: Dormi şi Tu o prunc sfânt,  :]

2    O noapte preasfinţită! 
Glas îngeresc răsună
Auzi din cer ''alleluia'' 
Acest cuvânt cum răsună
[: Cristos ne mântuie!  :]

3    O noapte preasfinţită!
Saltă, o, inimă 
Acum Fiul lui Dumnezeu
Ne mângâie prin harul său
[:  Vezi Cristos s-a născut! :]

CE-474   Sfântă e noaptea de har

1    Sfântă e noaptea de har,
Totul e calm şi clar,
Numai sfinţii părinţi stau veghind
Lângă Pruncul ce doarme zâmbind;
[:  Dormi Copile divin.  :]

2    Sfântă e noaptea de har,
Cerul tresaltă iar;
Cântă corul ceresc minunat,
Prinţul slavei acum s-a'ntrupat:
[:  Salvatorul Isus  :]

3    Sfântă e noaptea de har,
Fiul trimis în dar
Mântuire din cer ne-a adus,
Împăcare cu Tatăl de sus;
[:  Azi Cristos s-a născut.  :]

Andantino


